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Az emberiség 
betegségéről

sok szó esik világszerte. Nem két
séges, hogy a világháború és az 
azt követő forradalmi idők nem
csak a föld térképén hoztak erő
szakos nagy változásokat, hanem 
az emberek becsületes, szerető lel
két is megingatták. Volt valamikor 
a földön olyan virág, amiről azt 
beszéli a szájhagyomány, hogy az 
emberi szervek bajai ellen biztos 
orvosságul szolgált. Ez a virág ki
veszett, nyomtalanul eltűnt. És az 
emberiségnek is volt egy gyönyörű, 
csodaszép virága, mindenféle baj 
és szenvedés orvossága, mely egy-! 
kor ott virult életerősen az ember: 
lelkében. Azt a nevet adták neki, 
hogy humanitás, emberszeretet.

A nagy emberi megpróbáltatá
sok rövidesen végeztek vele. Az 
érdekharc letiporta és az önzés 
megölte. Az ember becsületes, sze
rető lelke azóta mintha csak gyű
lölni tudna.

Amint elvesztette az emberiség 
a testi bajokat gyógyító csodavirá
got, elvesztette azt a másik, még 
sokkal drágább kincset képező 
gyógyszert is, amivel a nyomorú
ságot elűzni, a forró könnyeket fel
szántani, a megtévedt lelkeket or
vosolni, az égő sebeket behegesz- 
teni és a fájó sziveket meggyógyí
tani lehet. Pedig erre az orvos
ságra az emberiség ma nagyon is 
rászorult, mert beteg, nagyon beteg 
az emberiség. Az emberek szinte 
a bűn szolgáiul szegődtek, megtéve- 
lyedtek. Egymásiránti agyarkodás, 
irigység, lenézés, lekicsinylés és 
önzés lett úrrá a lelkeken.

Betegek az emberek, sápadt ar
cok, lázbanégő szemek bizonyságai 
annak, hogy nagyon is rászorultak 
a lelki gyógyításra. Sok élet ma 
már csak fájdalom, csak nagy, sö
tét szomorúság.

Amilyen a letarolt őszi hervadás 
után a kert, a mező, az erdő, olyan 
letarolt, kipusztult a mai ember lel
kének egész világa. Ha felgyűl a 
szeretetnek egy-egy kis halvány, 
pislákoló mécsese, a meggyötört 
lélek dideregve húzódik melléje.

Meg kell gyógyítani az emberi
séget. Meg, még pedig sürgősen, 
mert különben a csalódások, irigy
ség, önzés és az Ínség s az emberi 
lelket leláncoló egyéb konokságok 
még a szeretetnek halvány emlé
két is kipusztitják az emberiség 
szivéből.

Minden jóérzésig szereteted őrző 
léleknek harcba kell szállnia a go
noszsággal. A szegény, elárvult em
beriség nagyon egyedül jár az élet
vásárban, hol vigyáznia kell még 
arra is, hogy a nagy tolongásban 
nyomorult, szegény életét el ne vi
gyék.

Elkeli tipornunk az önzés álnok

ságait, amelyek rátörnek az embe
riség szivére, hogy kiszívják a vé
rét. Meg kell fojtanunk a sok vá
sári torkot, amelyek a bűn diada
lát harsonázzák.

A régi orvosságot, amely az 
emberi szivekben a békétlenséget 
meggyógyította és amely a bánat 
ellen balzsam volt, meg kell talál
nunk. A humanitás, az embersze
retet alvó szikráját lángra kell lob
bantam, hogy a nagy tűz mellett 
az egymásra talált lelkek felmele
gedjenek, szeressék egymást az em
berek és eljöhessen az igazi béke 
igazi országa.

Rimaszombat alszik?
A Miniszterelnök ur gömöri látogatása 

során, folyó hó 16 án Feleden is tartott 
fogadást s az erről szóló hirlapi tudó 
sitásból tudom, hogy az általam már 
többször elismeréssel emlegetett feledi 
élelmesség ez alkalommal sem maradt 
tétlen, hanem felhasználta a kittinő alkal
mat s költséges deputáció helyett a helyé
be jövő Miniszterelnök urnák prezentálta 
azt a kívánságát, hogy Feled maradjon 
ezután is járási székhely. Ez eddig rend
ben is van, mert hiszen a kérvényezési 
jog nyitva van mindenki számára, de az 
a bámulatos eredmény, melyet ez a köz
vetlen kérelem nyomban elért, kell hogy 
minden egyes, városa jövőjéért aggódó 
rimaszombati polgárt a kétségbeeséssel 
határos aggodalommal töltsön ei.

Nem kisebb dolog történt ugyanis ott 
nyomban az audencia során, mint az, 
hogy a vármegye alispánja azonnal ki
jelentette, miszerint ö is azonosítja ma
gát ezzel a kéréssel s a legközelebbi 
megyei kisgyiilés elé már elő is fogja 
terjeszteni az ily értelmű javaslatát. Azt 
vártam ezek után, hogy Rimaszombat 
ászbe kap s megindul az érdemi eljárás 
ennek a rendkívül fontos s a város jö
vőjére szinte végzetes kihatású kérdés
nek a város elvitathatatlan érdekei fi 
gyelembe vétele melletti elintézése ér
dekében.

Eltelt két hét, sehol semmi megmoz
dulás, ellenben ma megláttam a folyó 
hó 29 ikéie szóló megyei kisgytilési 
meghívót, melyen mint egyik fontos tárgy 
olt szerepel a járási székhelynek Fele
den való elhelyezése. Vagyis mire ezek 
a sorok napvilágot látnak, akkorra ta
lán már határozatba is ment a megyei 
kisgyülésen, hogy Feled lesz a járási 
központ.

Milyen nagy felháborodással irta dr. 
Csák Géza barátom a „Gömör" április
16-ikán megjelent 16-ik számában: „1938 
d ecem ber 20 ikán m egdöbbenve értesü l 
tünk arról, h o g y  a belügym inisztérium  a 
fe l e d i  já rá s t  teljesen  beolvasztotta a r i
maszombati já rásba , a mi m egk érdezé
sünk nélkül“!  Hát, kérdem teljes tiszte
lettel, ugyan ki kérdezte meg Rimaszom
bat megyei város képviselő testületét, 
hogy mit szól ehhez a kérdéshez? Pe
dig itt is, mint az 1912 ik évben, arról 
van szó, hogy egy bölcs s magasabb 
nézőpontú miniszteri határozat részesült 
elgái csolásban ! Mert itt újból és a leg
határozottabban kijelentem, hogy amint 
nem tudtunk mi rimaszombatiak az 
1912 ik évben arró semmit, hogy Szé
kely Ferenc akkori igazságügyminiszter
nek egyenesen kifejezett akarata volt az, 
hogy a rimaszécsi járásbíróság minde
nestül ne Feleden, hanem az alig 11 
kilométer távolságra levő Rimaszombat
ban helyeztessék el, éppenugy nem tud
tunk arról sem, hogy 1938 bán a Bel
ügyminiszter ur Rimaszombat székhellyel 
szervezett egy járást.

Mindkét bölcs határozatból kitűnt a 
központi kormányzatban megnyilvánuló 
magasabb nézőpont, melynek teljese
désbe menetelének elmaradása, neveze
tesen a bíróságnak Feledre tétele Rima
szombat részére egy 20 éves keserves 
kálváriát nyitott meg, mert ennek kö
szönhettük a rimaszombati bíróságnak 
szlovák bírósággá való nyilvánítását! 
Ugyanúgy, mint 1912 ben a bírósági já
rással történt, 1939 jullus 16 ikán egy 
spontán miniszteri határozaton alapuló 
intézkedés elgáncsolása ment végbe Ri 
maszombat megyei város rovására !

Mint már előbbi közleményeimben

említettem, Rimaszombat egyáltalában 
nem gondolt a feledi járás teljes kisem- 
mizésére ! Nem, a mi elgondolásunk nem 
ez volt, hanem az, hogy könnyitsük meg 
a magas minisztériumnak a kérdés meg
oldását, üljön le Rimaszombat a fele- 
diekkel a zöld asztalhoz s tárgyalják 
meg ezt a kérdést kölcsönös engedé
kenységgel, belátással s annak elisme
résével, hogy Rimaszombat talán még 
sem maradhat úgy, mint a szárazra ki
vetett hal ! Hiszen a jövőre is kell gon
dolni s be kell látni, minden felelős 
tényezőnek, hogy Rimaszombatot úgy 
össze kell forrasztani a magyar alvidék- 
kel, hogy arról soha senki azt letépni 
ne tudja ! Itt nem kicsinyes zsebkér
désekről van szó, hanem tanulságos 
nagy állami érdekről s az nem fontos 
itt, hogy járásra, városra micsoda cse
kélyke előnyt jelent egyik, vagy másik 
megoldás, hanem itt az a fontos, hogy 
mire tanít a legközelebbi múlt története. 
Aki ezt meg nem figyeli, az nem is fog 
ebben a kérdésben helyes felfogásra 
jutni soha ! Már maga a szembeállítása 
a járás és város érdekének nagy hiba, 
mert ilyen nincs, legfeljebb egyes egyéni 
érdekek vannak ! Sajnos, a kérdés bő
vebb tárgyalására már nincs idő !

Most tehát az utolsó órában felhívom 
Rimaszombat megyei város közönségét, 
hogy bármi történik is a megyei kis
gyülésen, szedje össze minden erejét, 
deputáljon, ha kell 100 tagú küldöttség
gel, győzze meg a magas Minisztériumot, 
hogy ha ügyeit igy portálják, végleg el 
kell sorvadnia. Felül országhatár, alul 
különcélu vidék, ugyan, kérdem tisztelet
tel, miből fog ez a város megélni s mi
ként fogja jövőben azt a hivatást be
tölteni, amit eddig betöltött s ki fogja 
helyette azokat a feladatokat elvégezni, 
melyektől a Rimavölgyi magyarság jövő 
sorsa függ?

Dr. Kovács László.
nyug. polgármester.

Pekáry Margit hangvei senye Csíz- 
fürdőn. Nem mindennapi művészi ese
mény színhelye lesz f. évi augusztus 5-én 
Csizfürdö. Pekáry M argit operaénekesnő, 
Szin- és Filmművészeti kamarai tag, aki 
mint magyar nótaénekesnö a legteljesebb 
elismerés és legnagyobb sikerrel negye
dik éve hangversenyez szerte az ország
ban s a művészvilágban is egy csapásra 
ismertté tette nevét, a jelzett napon este 
9 órai kezdettel tartja első magyar nóta
estjét a visszatért Felvidéken, Csízfür
dőn, cigányzenekisérettel. A fiatal mű
vésznő — aki egyébként nyug. alezredes 
leánya — a legszebb s legújabb ma
gyar nótákat tárja műsorán a közönség 
elé. Gömörországi első hangversenye 
iránt nagy az érdeklődés s arra váro
sunkból számosán készülnek. Jegyigény
lések Csizfiirdő igazgatóságánál tehe
tők előzetesen.
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A  Z öldkereszt egészségvédelm i 
szo lgálat cé lja i és munkamódszerei.

Irta : Dr. vitéz Vereczkey Gyula
a Zöldkereszt vezetője.

Most, hogy Rimaszombaton épülés 
alatt áll a Zöldkeresztes egészségház és 
az egészségvédelmi munka már megin
dult, alkalomszerűnek tartom, hogy er
ről az egészségvédelmi munkaszolgálat
ról rövid tájékoztatót adjak.

A Zöldkereszt egészségvédelmi szol
gálat munkája nagyrészben megelőző, 
preventív egészségvédelmi munka. Célja, 
hogy intézményesen tegye közkinccsé 
az egészségvédelmet s ezáltal ellenál- 
lóbb és nagyobb teljesítőképességű nem
zedék létrejöttét biztosítsa. E cél szol
gálatában egészségügyi munkaköre nem
csak az élő emberanyagra terjed ki a 
születéstől az öreg korig, de terhesgon 
dozásával hathatósan védi a még csak 
ezután születendők élet és létérdekeit is.

Tüdőbeteg gondozásával és a venereás 
betegségek kezelésével felveszi a küz
delmet e két nagy népbetegség ellen is.

Korszerű egészségvédelmével tehát tu
datosan védi az emberi egészséget a 
fenyegető ártalmaktól, hogy biztosítsa 
necsak a jelen nemzedék erősebb, el- 
lenállóbb fejlődésének lehetőségét, de a 
következő nemzedék jobb evolúcióját is.

Preventív és higiénikus munkakö
réből kifolyólag figyelemmel kisér min
den olyan körülményt, mi az ember 
egészségét kívánatos, vagy káros módon 
befolyásolhatja. Felkutatja körzete egész
ségügyi és szociális hiányait. Törekvé
sével odahat, hogy a megbetegedések 
lehetősége minél kisebb legyen. Ezi- 
rányu ténykedésénél nem lehet tekintet
tel egyesek külön érdekeire, mert egész 
működésében a közérdek szempontjai 
irányítják. Munkaköre igy ellentétes 
irányú a kurativ orvoséval, aki minden j 
energiáját a már megbetegedett ember | 
szolgálatába állítja és igy az egészség- 
ügyi problémákat is önkéntelenül az 
egyén szemszögéből látja. A higiénikus 
minden kérdésnél elsősorban a tömegre 
gondol.

Az egészségházban meghatározott idő
ben tartott tanácsadások tehát nem „in
gyen rendelések bárki számára", hanem 
szorosan vett tanácsadások. Ott tehát 
nem gyógykezelésért kell jelentkezni, 
különösen nem akkor, mikor már beteg 
valaki, mert a gyógykezelés a gyógyító 
orvosok és intézetek feladata (OT1, 
MAB1, OTBA stb.) Csak egy példát em
lítsek : Rengeteg csecsemő megbetege
désének és elhalálozásának főoka az 
anya ismeret-hiánya és a csecsemő hely
telen tápláltatása (nyári hasmenés). 
Mindez megelőzhető, ha az anya kellő 
kioktatásban és tanácsban részesül.

Az egészségvédelmi munkát kétféle 
rendszer szerint lehet megvalósítani : az 
u. n. szakvédelmi és az általános, vagy 
családvédelmi rendszer szerint. Az előbbi 
lényege, hogy az egészségvédelem egy
sége a veszélyeztetett egyén és a munka- j 
program a halálozási statisztika alapján 
megállaptott fontossági sorrendben tör
ténik. Az utóbbinál a munka legkisebb 
egysége — azonos a társadalom leg
kisebb egységével a család.

Az általános rendszerű egészségvé
delmi munka szervezetében célszerűnek 
bizonyult megtartani azt a hármas ta
gozatot, mely megvan a közigazgatás 
ágazataiban. Szükség van egy országos 
szempontokat szem előtt tartó irányitó, 
egy a viszonyokkal alaposan ismerős 
vez ető  s végül a gyakorlat kivitelét he
lyesen v égreh a jtó  szervre. Mindez a rend
szer a közigazgatás keretébe van beál
lítva. Irányítói a minisztérium megfelelő 
szervei, az Országos Közegészségügyi 
Intézet, a tiszti főorvos. Vezetője a tiszti 
orvos, végrehajtója a községi orvos és 
a melléje beosztott egészségügyi védő
nő, akinek „zöldkeresztes testvér" a neve

Az egészségvédelmi munkát a zöld
keresztes védőnő, a zöldkeresztes test- ( 
vér" családlátogatásai vezetik be. Kör- j 
zettanulmányában figyelme kiterjed a 
szcciális és egészségügyi kérdések min
den ágazatára. A rendelkezésre álló 
anyakönyvi adatok alapján először az 
újszülötteket és szoptatós anyákat ke
resi fel. Felveszi az adatokat és a szop
tatós anyákat csecsemőikkel a tanács
adás idejére beinvitálja. E perctől kezdve 
a szolgálat gondozásába kerülnek, hogy 
a magyar élet friss plántái lehetőleg

betegségtől mentesen életerős fejlődés
nek indulhassanak.

Az értésére jutott terheseket szintén 
felkeresi, hogy a szolgálat úgy a terhes, 
mint a születendő minden egészségügyi, 
anyagi és erkölcsi érdekeit is a leghat- 
hatósabban felkarolhassa.

A körzettanulmány és a halotti anya
könyv alapján felkutatja azokat, akik
nek valamelyik hozzátartozója tuberku
lózisban halt meg, vagy ő maga tuber- 
kulotikus. Amelyik családban ugyanis a 
tuberkulózis probléma volt, ott rendsze
rint maradt is probléma. De felkutatja 
a venereás betegségben szenvedőket is. 
E két betegség ugyanis nem merőben 
egyéni és nem izolált betegség, de ter
mészeténél fogva a tömeget veszélyez
tető egészségügyi probléma. Éppen 
azért e két fajta betegséget — szemben 
más betegségekkel — a Zöldkereszt ke
zelés alá is veszi (légmell kezelés, Sal- 
varsan kúra, stb.), hogy részben a be
teg egyénen segitsen, de főképpen azért, 
hogy a betegség természetében rejlő 
veszedelmet a tömegtől elhárítsa.

A terhes gondozásnál (tüdőlelet, vér- 
vizsgálat, váladék vizsgálat) is a közel
fekvő cél a terhes gyógyítása, a mesz- 
szebb tekintő cél a magzat védelme az 
anyában lappangó ártalmaktól. E be
tegségek ellen azért kap kezelést a tér 
hes a magzat érdekében.

A Zöldkereszt szociális gondozást is 
gyakorol.

Ezek közül a jelentősebbek :
1. Szülészeti vándorzsák : Célja a szü

lés körüli hygiene nagyobb fokú biz
tosítása.

2. Csecsemő vándorkelengye : A sze- 
génysorsu csecsemők részére adjuk 
egy fél évi kikölcsönzési időre és 
tartalmazza az összes szükséges baba 
kelengyéket.

3. Tejsegélyezés és sok esetben élet
mentő női te j biztosítása.

4. Cukor-segélyezés.
5. Napközi otthon (ebéd akciók).
6. Tuberkulótikusok részére („Fektető 

házacskák" kikölcsönzése, tejelő kecs
ke bizományba adása, kvarz-fényke- 
zelés.)
Amint láttuk, a szolgálat az egészség- 

védelmet már a születés előtt kezdi meg 
és a születésen túl állandósítja. A cse
csemőkor lezártával az óvódás és isko
lás-kor egészségvédelmével folytatódik 
a katona-korig, a Levente intézményen 
keresztül.

Munkakörében nem zárkózik el aze- 
lől a nagy fontosságú ténykedés elől 
sem, mit a pályaválasztás előtti tanács
adás úgy az egyénnek, mint a köznek 
a szempontjából jelent.

A jövő generáció szempontjából első
rangúan fontos, hogy kik és milyen 
egészségi állapotban kötnek házasságot. 
Nálunk semilyen törvényes rendelkezés 
sem teszi kötelezővé a házasság előtti 
orvosi vizsgálatot, csupán a fiatalkoruakra 
és a vérrokonokra vonatkozólag állanak 
fenn bizonyos korlátozások. Ez a kor
szerű, nemzetvédelmi törvény csodálatos 
módon még ma is késik. Pedig tudott 
dolog, hogy sok ember testi, erkölcsi és 
szellemi nyomorúságos voltának oka ott 
keresendő, hogy szülei nem a természe
tes kiválasztás alapján kötöttek házas
ságot. Az ilyen egyének csak tehertéte
lei az államnak, a nemzetnek, a Hazá
nak. Azért vezetjük be mi az idegbete
gek tanácsadási napján a házassá gi ta- 
nácsaáásokat is.

Egészségvédelmi munkájában felveszi 
a harcot az alkoholizmus ellen is. Küzd 
a fertőző betegségek ellen, közreműkö
dik a házi betegápolás oktatásában, 
egészségügyi nevelést végez. Aszanáló 
munkájával a lakosság egészségügyi 
színvonalának emelkedésére törekszik.

A Zöldkeresztes egészségvédelmi mun
kát a körzetvezetö orvos karöltve végzi 
a zöldkeresztes védőnővel, kinek hiva
talos megszólítása „testvér".

A védőnők három éves tanfolyam s|i- 
keres elvégzése után kerülnek a kör
zethez. A tanfolyamra vagy gimnáziumi 
érettségivel, vagy tanítónői oklevéllel 
lehet csak pályázni. E három éves tan
folyam alatt nemcsak széleskörű közr

egészségügyi tudásra, de orvostudományi 
ismeretekre is szert tesznek.

A munka tanácsadási része a tanács
adó helyiségében, vagy az egészségház
ban zajlik le. Erről csak annyit, amennyi 
Rimaszombatra vonatkozik.

A m. kir. Országos Közegészségügyi 
Intézet támogatásával most áll épülés 
alatt a rimaszombati „Egészségház", 
melyben lesz váró és tanácsadó helyi
ség, laboratórium, Röntgen és később 
kvarz-kezelés. Zuhany-fürdő az iskolás 
gyermekek ingyenes fürdetésére, védőnői 
lakás. A fürdőt fillérekért a nagy kö
zönség is igénybe veheti.

A tanácsadások az „Egészségház" fel
épüléséig a Gyermekmenhely földszinti 
helyiségében folynak, heti három tanács
adási napon.

Hétfőn : (d. u. 2—4) Csecsemők, szop
tatós anyák és terhesek részére.

Csütörtökön : (d. u. ‘/,3—4): Óvodá
sok, iskolás gyermekek és csecsemők 
részére.

Pénteken : (d. u. 3—4) : Csak felnőt
teknek. Tbc. venereás és idegbajok. Pá
lyaválasztás és házassági tanácsok.

A népek roppant népharcában, mely 
békeviszonylatban sem más, mint vér
nélküli háborúja minden nemzetnek 
minden nemzet ellen, nem lehet közöm
bös kérdés, hogy az egyén, vagy a tö
meg szervezete ellenálló, edzett, szivós-e, 
vagy sem? Ép testben tételezzük fel az 
ép lelket. Egy nemzet létharcában pe
dig a testi, erkölcsi és szellemi erők fo
kozottabb igénybevételével kell számolni.

Ebben a megvilágításban a „Zöldke- 
reszt" gyakorlati faj és nemzetvédelmi 
munkát tölt be a gyakorlati hazafiság 
mezében.

A honvédelmi törvény szigorúan bünteti 
a leventeköteles kihágásait.

A leventekötelesek kihágásai.
171. §. (1) A leventeköteles kihágást 

követ el és két hónapig terjedhető, el
zárással biitetendő ha :

1. a hatósági orvosi vizsgálaton (8. §.) 
nem jelenik meg és elmaradását alapos 
okkal ki nem menti ;

2. a leventeképzésen vagy gyakorla
ton (9. §.) nem jelenik meg és elmara
dását alapos okkal ki nem menti ;

3. a leventeképzésben közreműködő 
személlyel szemben szándékosan tisz
teletlenül viselkedik vagy a leventekép
zés körében kapott parancsnak szándé
kosan nem engedelmeskedik, feltéve, 
hogy ilyen magatartás miatt már leg
súlyosabb fegyelmi fenyítést állott ki.

(2) A tizennyolc évesnél fiatalabb 
leventekötelesnek a fenti 1. vagy 2. pont 
alá eső cselekménye nem kihágás, emiatt 
a leventekötelest házi, iskolai vagy 
fegyelmi fenyítés éri.

(3) Kihágás miatt pénzbüntetéssel 
büntetendő az a tizennyolc évesnél idő
sebb leventeköteles, aki a bejelentésre 
és a nyilvántartásra vonatkozó szabá
lyokat megszegi...

A leventeköteles gondviselőjének 
és munkaadójának kihágásai.

172. §. (1) A leventeköteles törvényes 
képviselője (atyja, gyámja), szállásadója, 
illetőleg munka- vagy szolgálatadója 
(11. §.), ha a leventekötelest kötelezett
ségének teljesítésében szándékosan meg
akadályozza, kötelezettségének teljesítése 
miatt hátránnyal sújtja, vagy alkalma
zásából elbocsájtja, kihágást követ el és 
két hónapig terjedő elzárással bünte
tendő.

(2) Kihágás miatt pénzbüntetéssel 
büntetendő a törvényes képviselő (atya, 
gyám), a gondviselő szállásadó, illetőleg 
a munka- vagy szolgálatadó, ha :

1. megszegi a leventeköteles bejelen
tésére és nyilvántartására vonatkozó 
rendelkezést, vagy

2. elmulasztja, hogy a leventekötelest 
a házi fegyelem eszközeivel kötelessé
gének teljesítésére szorítsa.

A leventekötelezettség kijátszása.
174. §. A leventeköteles vétséget kö

vet el és egy évig terjedhető fogházzal 
büntetendő, ha :

1. fondorlattal kivonja magát a leven
tekötelezettség alól, vagy

2. külföldre távozik abból a célból 
hogy a leventeképzés alól szabaduljon.

Leventeintézmény ellen irányuló 
izgatás.

175. §. Az állami és társadalmi rend 
hatályosabb védelméről szóló 1921:111. 
te. 6. § a a következő rendelkezéssel 
egészittetik ki :

Aki a leventeintézmény ellen gyűlö
letre izgat, vagy a leventeképzésben 
közreműködő személynek alakilag és 
tartalmilag egyaránt törvényes rendel
kezése ellen engedetlenségre hiv fel, 
vétséget követ el és két évig terjedhető 
fogházzal büntetendő.

Felhatalmazás leventeintézmény el
len irányuló rágalmazás 

és becsületsértés esetében.
176. §. (1) A becsület védelméről 

szóló 1914:XLI. te. 8. §-ának 3. pontja 
azzal a rendelkezéssel egészittetik ki, 
hogy a rágalmazás vagy becsületsértés 
vétsége abban az esetben is csupán 
felhatalmazás alapján üldözhető, ha azt 
a leventeintézmény ellen követik el.

(2) A felhatalmazást a honvédelmi 
miniszter adja meg.

(A 177. § tói a nyolcadik rész a 222. 
§-ig bezárólag, a Honvédségre vonat
kozik.)

Gyerekkori táj dicsérete
(Tamásfalvának.)

Az otthon ez, a fénybe tűnt, 
Felejthetetlen s elhagyott:
A boldog gyerekkor alszik itt 
Kőben és virágban mindenütt.

Forrásom élt i t t : kis fiú,
Isteni, vidám, gyors inu.
Álmodó szemében, mint a tűz, 
Csillogott az ifjú tarka föld.

Pillangót űzött a mezőn,
Nevelve fürdőt!, fölfigyelt: 
Vágyaként fölötte szállt a sas,
S arcára terült a nyári ég.

Mint rózsa sürü szirmait,
Emlékét nyitja minden itt.
Hajlik és jelenti őt az ut,
Csobban és idézi őt a viz.

Sohase ment el innen ő,
Csak nőtt s a tájjá változott: 
Kőben és virágban alszik most 
S álmodja a férfi életét.

Habán Mihály.

A rimaszombati magyar kir. állami 
gimnázium évkönyve az 1938—  
1939 tanévről.

A régi egyesült protestáns-, a cseh 
megszállás alatt reálgimnázium 86. évi 
értesítője ez az évkönyv, amelyet Fábián 
Vilmos ideiglenesen megbízott igazgató 
tesz közzé felszabadulásunk után első- 
izben.

Az ügyesen megszerkesztett és össze
állított, zöld boritéklapos értesítőt Fábián 
Vilmos igazgató Szabaáok vagyunk ! t\mü, 
a megérdemelten szétesett Csehszlovákia 
alakulását, a hivatalos csehszlovák po
litika igazi célját, iskolapolitikáját is
mertető, lelkes, hazafiashangu írása ve
zeti be s az értesítő egyebekben a követke
ző fejezetekre oszlik: Iskolánk az 1938— 
1939 tanévben. Iskolánk múltja. Az 
1938—1939 tanév lefolyása s ebben a 
fejezetben : változások a tanári karban 
november 10-ike után ; hivatalos láto
gatások ; tanulmányi és fegyelmi állapot; 
egészségi állapot és a szülői szövetség 
működése. Iskolánk jelenlegi állapota; a 
felettes hatóságok; a tanári testület nyu
galmazott tagjai; többi alkalmazottak: a 
tanárok iskolán kivüli munkája. A ta
nári testület. Ünnepélyek. A rimaszom
bati Volt Diákok Szövetségének meg
alakulása. Ifjúsági egyesületek; Tompa
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Mihály önképzőkör, Liszt Ferenc zene-J 
kör es énekkar; segítő egyesület; torna
kör; alumneutn; vöröskereszt egyesület. 
Jótékonyság; ösztöndíjak, jutalmak.. 
Adományok, ajándékok. Rendkívüli tár-[ 
gyak; német társalgási órák. A tanulók 
névsora és érde;rjegyei. Érettségi vizs- j 
gák. Érettségi záróünnepély. Statisztika. | 
A könyvtárak és szertárak gyarapodása 
és állapota; alapítványok. Az 1939—40 
tanévben használandó tankönyvek jegy
zéke. Tájékoztató a jövő iskolai évre.

A statisztikából megtudjuk, hogy a 
beirt összes tanulók száma 415 volt, 
osztályoztatott pedig 364 és pedig 266] 
fiú és 98 leány. Vallás szerint róm. kát. 
145, református 107, ág. hitv. ev. 60, 
izraelita 52. Anyanyelv szerint: magyar 
346, német 3, szlovák 15. A tanulók 
előmenetele: jelesrendü 17, jórendü 124, 
elégségesrendü 197, egy tárgyból elég
telen 19, több tárgyból elégtelen 7. A j  
gimnázium középosztályzata összesen : 
1'96, ami kedvező eredmény.

Az értesítőben a tanulók valamennyi 
érdemjegye kiinutattatik, azonfelül álta
lános osztályzataik és tandij-viszonyuk 
is feltüntetvék. Az 1-es általános osztály
zatot nyert tanulók neve vastag betűk
kel szedetett, általános osztályzatuk l es 
száma pedig csillagos kövér számmal 
(!*)•

A javitóvizsgálatok szeptember 1-én 
reggel 8 órakor kezdődnek. A külön
bözeti és magánvizsgálatok szeptember 
1. 2-án lesznek. Az iskolai év ünnepé
lyesen szeptember 8-án délelőtt 10 óra
kor nyílik meg.

O r v o s i  h i r .  Dr. Körösfői-Kriesch Lajos 
szülész nőgyógyász, volt egyetemi tanár
segéd, a rimaszombati állami kórház 
szülész-nőgyógyászati osztályának veze
tője magánrendelését aug. 1-én kezdi 
meg Hunyadi utca 27 sz. alatt. (Brün- 
ner-ház.) Rendel naponta d. u. 2—4-ig.

K ö z k ó r h á z i  a l t i s z t i  k i n e v e z é s e k .  A
belügyminiszter a felvidéki ügyek tárca- 
nélkiili miniszterével egyetértőleg a rima- 
szombati állami kórházhoz altiszti állá
sokra kinevezte: Köböl Györgyöt, Piai
dei Ernőt, Hruska Lajost, Urvay Jánost 
és Szkaliczky Erzsébetet.

H a lá lo z á s o k .  Özv. Deák Lajosné szül. 
Lengyel Mária 83 éves korában f. hó 
22 én és Judovits Sándor életének 73-ik 
évében f. hó 24-én Rimaszombatban 
meghaltak.

H it e l s z ö v e t k e z e t  R i m a s z o m b a t b a n .
Hosszabb idő óta halljuk, hogy itt Ri
maszombatban egy újabb bankalapítás 
van folyamatba. Utánajártunk e hírnek 
s igy megtudtuk, hogy a híresztelés eb
ben a formában nem egészen helytálló. 
A valóság az, hogy az 1921. évben ala
pított „Gazdák és Iparosok Hitelszövet
kezete" kelt intenzív életre, amennyiben 
ezévi április 7-én megtartott közgyű
lésen kimondta az Országos Központi 
Hitelszövetkezetbe való belépését s a 
belépési feltételekkel kapcsolatban cé
gének a nagyobb ügykörhöz alkalmaz
kodó „Rimaszombat és Vidéke Hitelszö
vetkezet, mint az Országos Központi 
Hitelszövetkezet tagja" cégre való meg
változtatását. Mivel az O. K. H. köte
lékébe való felvétel alapszabály módo
sítással is járt, a Rimaszombati kir. tör
vényszéknél mint cégbirságnál az uj cég 
is, az alapszabály módosítás is beje
gyeztetett. Most tehát a Hitelszövetke
zet egyelőre ideiglenes üzlethelyiségé
ben, Széchy-utca 3. működését meg
kezdte, ahol minden a bankszakmába 
való ügylettel foglalkozik. A közgyűlés 
jegyzőkönyvéből megismertük az uj ve 
zetöség névsorát is, mely a következő : 
Elnök : Perecz Sámuel, ügyvezető alel- 
nök Sichert Károly, igazgatósági tagok : 
Czirbesz József, Dicky Pál, Dr. Eszenyi 
Gyula, Kerekes István, id. Szabó Elemér, 
ifj. Szabó Elemér, Varga Imre, Valasz- 
kay Rezső, Vona Kálmán. A felügyelő
bizottság tagjai : Badiny György, Batta 
Samu, ifj. Derekas János, dr. Szakáll 
István, Vozáry Samu.

a j á n l o t t  postán  -  okmányairól

KANITZ Bpest, Vadász-u. 28. exprest elintézte

C. 35° m e l e g e t  m é r t ü n k  pénteken, 
f. hó 21-én a déli órákban Rimaszom
batban. Olyan hőség ez, amelyet ember- 
emlékezet óta nem tapasztaltak nálunk. 
A nagy hőség következtében beállott 
óriási szárazság felbecsülhetetlen káro
kat okozott terményben veteményben, 
kapás növényekben, gyümölcsben s az 
állat- és növényvilág egyaránt szenvedett 
a páratlanul magasfoku kánikulai hő
ségben, melyet f. hó 25-én minden át
menet nélkül csapadékos, hűvös idő 
váltott föl.

E s k ü v ő .  Vaskó Erzsébet és Palecskó 
Barnabás tisztelettel tudatják, hogy aug. 
5-én este fél 6 órakor a rimaszombati 
ref. templomban tartják egybekelési ünne
pélyüket, melyre ezúton hivjuk meg ked
ves barátainkat és ismerőseinket. (Min
den külön meghívás nélkül.)

P é n z i n t é z e t i  k i n e v e z é s .  A Magyar
Nemzeti Bank igazgatósága dr. Loysch 
Ödönt, a lőcsei Szepesi Hitelbank tiszt
viselőjét budapesti központjához kine
vezte.

A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

—  A f á r a d t s á g o t  az izmokban felhal
mozott mérgek okozzák. Minden munka 
salakot, elsősorban nagymennyiségű tej
savat termel a szervezetben, mely az 
izmokban rakódik le és a fáradtság 
hozza létre. E mérgeket a szervezetből 
el kell távolítani. Ha testét Diana-sós- 
borszesszel dörzsöli be, felélénkülő vér
keringése gyors ütemben kiküszöböli 
szervezetéből a fáradtság termelte mér
geket.

GYÖNYÖRŰ VILLATELKEK

Balatonszéplakon
(A B A L A T O N  LID Ó JÁN ) Siófok mellett, a Balaton legszebb részén Fürdőzésre kitűnő fö

venypart. Ózondus levegő. Olcsó telekárak. Kedvező feltételek. 
Felvilágosítást ad : PARCELLÁZÁSI VÁLLALAT KÖZPONTJA, Budapest, VI. Teréz-Kőrut 26 

Vagy a TELEPFELÜOYELŐSÉG a helyszínen.

Fél nappal hamarabb 

befejezheti a mosást...
Ez a Persil legnagyobb 
előnye. Egyszeri, rövid 
ideig tartó főzés közben 
sok-sok, gyöngyhöz ha
sonló oxygén-buborék 
képződik, amely auto
matikusan eltávolítja a 
fehérneműben lévő  
szennyet .  Az órákiq 
tartó fáradságos munka 
a mosóteknő mellett 
te l jesen felesleges!

T á b o r t ű z .  Az egyetemi és főiskolai 
hallgatók munkaszolgálata 38 számú 
„Ond vezér" tábora f. hó 30-án, vasár
nap este 8 órakor tábortüzet rendez,] 
melyre Rimaszombat társadalmát ezúton j 
is meghívja.

T e n n i s z v e r s e n y .  Múlt vasárnap a 
miskolci MOVE tenniszcsapatát látták 
vendégül a RPS tenniszezői s a ver
senyből 8 :1  arányban a jóképességii 
vendégcsapat került ki bár győztesen, a 
RPS játékosai derekasan megállták he
lyüket.

A R i m a s z o m b a t i  S a k k - K ö r  ú j a b b  
v e r s e n y e i .  A Rimaszombati Sakk-Kör 
f. hó • 23-án Diósgyőr és Miskolc 
tizes csapatai ellen vívott csatát a Pol
gárikör nagytermében. Délelőtt Diósgyőr 
legjobbjai ellen 8'/2 : 1 >/2 arányú hatal
mas győzelmet aratott, mert Weisz 
Frigyes, Kocsis József, Tepper Marcell, 
dr. Halász István, Székely Imre, Kiszely 
Kálmán, Halász Dezső és Bálint Ferenc 
győztek, Józsa Gyula döntetlenül játszott 
és csak egyetlen rimaszombati játékos 
szenvedett vereséget, délután azonban 
Miskolc csapata 5'/2 :4'/* arányban, 
minimális különbséggel győzött az itt
honiak ellen, akik közül csupán Józsa 
Gyula, Tepper Marcell, Székely Imre és 
Weisz Frigyes győztek, Kocsis József 
pedig döntetlenül játszott, a többiek 
azonban vereséget szenvedtek. A dél- j 
utáni meg nem érdemelt vereség oka

az volt, hogy az egész délelőttöt Diós
győr ellen végigjátszó rimaszombatiak 
kimerültén állottak a táblákhoz s igy 
történt, hogy a délelőtii erős ellenféllel 
szemben elért szép siker után a délu
táni jóval gyengébb ellenféllel való 
találkozás vereséggel végződött. Szol
gáljon minden esetre a jövőre nézve 
tanulságul ez az eset. Egy nap alatt 
nem szabad két csapatversenyt lebo
nyolítani.

I p a r m ű v é s z e t i  óráinak adását Wal- 
lentinyi Idi ismét megkezdi városunk
ban. Mindennemű lakásdekorálás és 
modern ruhadiszités, valamint szakszerű 
népművészeti munkák. Jelentkezni lehet 
Honvéd u. 5. szám alatt, minden dél
előtt.

A  s i k e t n é m á k  losonci m. kir. állami 
intézetének igazgatósága az 1939/40. 
tanévre felvételt hirdet. Felvételt nyer
hetnek mindazon 6 éven felüli, de 10 
éven aluli felvidéki, vagy Nógrád-me- 
gyei siketnéma gyermekek, akik más 
testi vagy lelki fogyatékosságban nem 
szenvednek, továbbá mindazon tanköte
les korban levő siketnémák, akik vala
mely szlovák tannyelvű intézetben jár
tak, de a Szent Koronához visszacsatolt 
területre valók. A felvételt kívánó siket
némák augusztus 15-ig jelentendök be 
az intézet igazgatóságának, amely a fel
vételre vonatkozó]részletes felvilágosítást 
megadja.

V
V

A Magyar Királyság és a német Birodalom protektorátusa 
alatt álló cseh-morva terület közötti áru- és nem áru-termé- 
szetü fizetési forgalom, továbbá az utazási forgalom tárgyában 
megállapodás jött létre.

Ennek következtében intézetünk utján jutányosán és gyor
san eszközölhetők a Protektorátus területeire és onnan Magyar- 
országra az alábbi természetű átutalások :

a) bármiféle árutartozások, vagy követelések,
b) ingatlanok, igy házak és telkek hozadéka, (lakbér, ha

szonbér, stb.) valamint az ezek eladásából származó összegek ; 
kereskedelmi, ipari, közlekedési és egyéb vállalatok hozadéka ; 
osztalékok, kötvényszelvények és kisorsolt címletek ellenértéke.

c) értékpapírok eladásából származó összegek ; h i t e le k  
v i s s z a f i z e t é s e  (törlesztés), továbbá hozományok és örökségek.

d) időszakonkint visszatérő, vagy szerződésileg biztositott 
fizetések, mint : nyugdijak, szolgálati illetmények, tantiémek, 
mindennemű végkielégítés, licenc-dijak, szerzői jogdijak és más 
hasonló fizetések.

e) fuvardijak, szállítmányozási költségek, menetjegyek, stb.
f) utazással kapcsolatos ellátmányok.

Bővebb felvilágosítással szolgál :

Nemzeti Hitelintézet Rt. Fiókja Rimaszombat,
m i n t  a  M a g y a r  N e m z e t i  B a n k  m e g b í z o t t  p é n z i n t é z e t e
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A papír ötpengösök beváltásának 
végső terminusa. Értesítjük t. olvasóin
kat, hogy a papirötpengösöket 1939. 
julius 31-én végleg bevonják. Éren a 
napon a papirötpengős megszűnik, mint 
törvényes fizetési eszköz. Felhívjuk ezéit 
t. olvasóink figyelmét arra, hogy papir- 
ötpengöseiket eddig az időpontig bár
mely pénzintézetnél, vagy postahivatal
nál váltsák be. Megjegyezzük, hogy a 
papirötpengős julius 31. napjáig törvé
nyes fizetési eszköz és azt mindenki kö
teles elfogadni. Ha eddig az időpontig 
bárki is megtagadná a papirötpengős- 
nek, mint fizetési eszköznek elfogadását, 
a károsult a hatóságok közbenjárását 
veheti igénybe. Kellemetlenségek és ba
jok elkerülése végett ajánljuk különösen 
kereskedőknek, hogy julius 31-éig min 
denkitől fogadják el a papirötpengősö- 
ket ts az utolsó napon váltsák be bár
mely pénzintézetnél. Julius 31-e után 
mát csak a Nemzeti Banknál, annak 
fiókjánál, vagy mellékhelyeinél lehet a 
papirötpengősöket beváltani.

Átképző tanfolyam. Tornaija és kör
nyéke elemi iskolai tanítósága részére 
f. hó 17-től—22 ig átképző tanfolyamot 
tartottak Tornaiján. A tanfolyam előadói 
Kézdy Béla dr. vármegyei kir. tanfel
ügyelő, Szalassy Richard és Pödör Béla 
voltak, a tanfolyam megrendezése kö
rül Jendruszák János ig. tanító elisme
résre méltó munkásságot fejtett ki.

Helyhatósági közlem ények.
1. Az állami Olcsó ruházati akció tár

gyában megjelent hirdetményekre az ér
dekeltek figyelmét azzal hívjuk fel, hogy 
az akció előnyeit mindenki használja ki.

2. A háborús sebesültek érmének és a 
világháborút követő események követ
keztében elintézetlenül maradt háborús 
tiszti kitüntetések utólagos elismerésé 
röl szóló hirdetményekre az érdekeltek 
figyelmét felhívjuk. Közelebbi felvilágo
sítás a városháza 12. sz. hivatalos helyi
ségében nyerhető.

3. 1939. aug. 26 tói szept. 10-ig a 
Balatonon nemzetközi sporthét lesz. Aki J 
ezen részt kiván venni 3 P. ellenében 
u. n. kedvezményes füzetet kaphat a 
városházán 12. sz. a.

4. Figyelmeztetjük a bércséplőket, 
hogy a cséplési statisztikát minden hét
főn d. e. 8 óráig kell a városházán 12. 
sz. a. beadni.

5. A 3 kát. hold és 800 négyszögölnél 
kisebb dohánytermelési engedéllyel bí
ró termelők a tényleg beültett terület 
után egész holdanként 40 P. holdpénz- 
elölegben részesülhetnek. Jelentkezések 
a városháza 12. sz. a.

6. Felhívjuk az érdekeltek figyelmét 
a katonaság részére az 1939/40 évre 
szükséges kőszénszállitás tárgyában a 
városházán megjelent hirdetményre.

7. Figyelmeztetjük a közönséget, hogy 
a lobogókat csak akkor kell kitenni, 
amikor annak kitétele elrendeltetett és 
abban az időben keli bevonni, amikor 
az hatóságilag megkivántatik.

8. Ismételten figyelmeztetjük a lakos
ságot ez utmenti füvek kitisztítására és 
általában a járdaszélek tisztántartására.

9. Közöljük az érdekeltekkel, hogy az 
iparügyek f. évi julius hó 15-étőI Rima
szombat megyei város polgármesteréhez, 
mint 1. fokú iparhatósághoz tartoznak, 
így az ipari kihágások elbírálása is ide 
tartozik.

10. Figyelmeztetjük a hús, pék, ven
déglős, cukrász és egyéb anyag feldol
gozásával foglalkozó iparosokat, hogy 
műhelyeiket, üzleteiket és raktáraikat 
az előírásos tisztaságban tartsák és 
műhelyükben az előirt munkarendet 
függesszék ki. Közelebbi felvilágoitást 
a városháza 12. sz. a. kaphatnak.

11. Felhivatnak a közúti forgalomban 
résztvevő kerékpár- és segédmotoros 
kerékpár tulajdonosok, hogy kerékpár
jaikat a m. kir rendőrségnél augusztus 
10 ig jelentsék be.

Nemzeti filmszínház.
Szombaton és vasárnap, f. hó 29 és 

30 án Indig Ottó regényéből Bahay Jó
zsef és ifj. Békeffy István áital átirt 
optimista film kerül bemutatásra. A film 
címe : „13 kislány mosolyog az égre.” 
A főszerepeket Tnray Ida, Erdélyi Mici,

Ráday Imre és Gózon Gyula alakítják. 
Zenéjét Buday Dénes szerezte, a rende
zést Ráthonyi Ákos végezte.

Kedden, augus/.lus hó 1-én „Randevú 
a Ritzben” címen egy rendkívül izgalmas 
kalandor film pereg le előttünk, melynek 
főszerepeit Annabella, Lukács Pál és 
Dávid Niven viszik mesteri alakítással.

Csütörtökön, augusztus 3-án csodála
tosan látványos filmben lesz részünk. 
„Vihar Texas felett” címen a déli álla 
mok lázadása és az indián seregek 
gyilkos támadásáról készült történelmi 
film. Főszereplői : Joan Bennet és Ran- 
dolph Scott.
t K H n a a n n w a H M i H B i

Felelős szerkesztő: Rábtly Károly.

K eresek  2  szo b ás
összkomfortos lakást, vagy 
orvosi rendelőnek alkalmas 
lakásrészt. Cint a kiadóban.

Méhi község 
határában

30 k á t .h o ld  r é t
eladó.
Cim : a kiadóhivatalban.

1939. El. 1. D. 2/2. szám.

H I R D E T M É N Y .
A kassai kir. főügyész Ur. 1939. évi 

junius hó 28. napján kelt 1164/1939. fü. 
számú rendeletével a vezetésem alatt 
álló rimaszombati kir. ügyészségnél az 
iratok selejtezését a 13.300/1912. 1. M. 
számú rendelet 6. §-a alapján, a hivat
kozott igazságügyminiszteri rendeletben 
foglalt korlátok között elrendelte.

Ennélfogva selejtezés alá kerülnek a 
hivatkozott igazságügyminiszteri rende
let 1. §-ában felsorolt iratok és keze 
lési könyvek kivételével :

I. 1929. évig bezárólag az I. irattári 
osztályba tartozó hivatali ügyek iratai,

a kir. ügyészségi elnöki ügyek iratai, 
a kir. ügyészségi II. irattári osztályba, 
a kir. elnöki ügyek közé tartozó 

gazdasági ügyek, átalányok, irodai sze
rek, szerelvények iratai, 

az V. és VI. irattári osztályba tartozó 
fogházi és vegyes ügyek iratai,

III. irattári osztályba tartozó fegyelmi 
ügyek iratai, valamint a házassági ügyekre, 
kereskedelmi bíróságok hatáskörébe 
utalt vétség!, a jövedéki kihágási ügyekre 
a sajtó és nyomdák ellenőrzése, az út
levelek kiadása és kivándorlás céljá
ból szükséges bizonyítvány - kiadási 
ügyekre vonatkozó üiigészségi iratok, az 
ügyben tett utolsó érdemleges intézke
déstől számítva,

átalányszámadások eredeti példányai 
a számadási év végétől számítva,

II. 1907. évig bezárólag az iktalóköny- 
vek és ügylajstromok,

III. 1914. évig bezárólag a IV. irattári 
osztályba tartozó büntető ügyek italai,

IV. 1934 évig bezárólag az előbbi 
pontokban fel nem sorolt kezelési köny
vek és jegyzékek, ügyforgalmi, tevékeny
ségi és egyéb statisztikai kimutatások
nak és kérdőlapoknak előkészítésére, 
adataik gyűjtésére és helyesbítésére vo
natkozó jegyzékek és iratok, az igazság
ügyminiszterhez, vagy számvevőséghez 
felterjesztett számadások előkészítésére, 
adataik gyűjtésére és kiigazítására vo
natkozó iratok.

Felhívom ennélfogva az érdekelteket, 
hogy amennyiben az évszám és ügy
szám szerint fentebb megjelölt selejte
zendő iratok közül egyes iratok kiadá 
sát, vagz további megőrzését kívánják, 
eziránt hozzám, a hirdetmény közzététe
létől számított 30 nap alart indokolt 
kérelmet terjesszenek elő, mert külön 
ben ezen határidő lejárta után a selej
tezést minden igényre való tekintet nél
kül meg fogom ejteni.

Rimaszombat, 1939. évi julius hó 6-án.
Dr Kurovszky László s. k.

kir. ügyészségi elnök.

1278/1939.

H irdetm ény.
A m. kir. Belügyminiszter Ur 120.000/ 

1937. számú rendelete alapján a rendőr
kapitányság felhívja mindazokat, akik a 
közúti forgalomban résztvevő kerékpárt, 
vagy gépjárótnünek nem minősülő se
gédmotoros kerékpárt tartanak üzemben, 
hogy kerékpárjaikat a rendőrkapitánysá
gon legkésőbb f. évi augusztus hó 10 ig 
be kell jelenteniük.

A bejelentéshez szükséges űrlapokat 
a rendőrkapitányság díjmentesen szol
gáltatja ki s azokat két példányban tin
tával olvashatóan kitöltve a kerékpárral 
együtt a rendőrkapitányság 5. számú 
hivatalos helyiségében d. e. 10—12 kö 
zött kell láttamozás végett átadni, illetve 
bemutatni.

A bejelentő lap egyik példányát lát 
tamozás után a kerékpár tulajdonosa 
megkapja és azt a fényképes igazolvá
nyával együtt tartozik állandóan magá 
nál hordani és olvasható állapotban meg
őrizni.

Felhívja a rendőrkapitányság a kerék- 
párltilajdonosok figyelmét arra, hogy ha 
kerékpárjukat használatra másnak áten
gedik, úgy a bejelentőlapot a kerékpár 
használójának, a használat idejére át keli 
adniok.

Aki kerékpárjának kötelező bejelenté
sét elmulasztja, továbbá aki kerékpáro
zás alkalmával a bejelentő lapot ma
gánál nem tartja, vagy a használónak 
át nem adja, kihágást követ ei és ameny- 
nyiben cselekménye súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik pénzbüntetés
sel lesz megbüntetve.

Rimaszombat, 1939 julius hó 21-én.
a kapitányság vezetője :

Dr. Rátky Béla
m. kir. rendőrtanácsos.

Pályázati hirdetmény.
A rimaszombati Polgárikor pályázatot 

hirdet

házfelügyelői állásra.
Csak nős férfiak pályázhatnak s a ház
felügyelő 500 P. készpénz kauciót köte
les lehelyezni. A részletes feltételek meg
tudhatók a Kör Elnökségénél ahol a pá
lyázatok is aug. hó 5 tg beadandók. 

Rimaszombat, 1939. julius 18.

Szabó Károly s. k. Rábely Miklós s. k.
titkár. elnök.

Hirdetmény.
Közöljük a nagyérdemű közönséggel, 
hogy az 1921 évben alapiitatott „Gaz
dák és Iparosok Hitelszövetkezete” Ri
maszombatnak az anyaországhoz tötént 
viss/acratolása után felvételét kérte az 
„Országos Központi Hitelszövetkezetbe”. 
Ezzel kapcsolatban felvette az ügyköré
nek megfelelő uj céget :

„Rimaszombat és Vidéke Hitel
szövetkezet, mint az Országos 
Központi Hitelszövetkezet tagja" 

és intenzív működését egyelőre ideigle
nes helyiségében: Rimaszombat, Széchy 
utca 3 megkezdte. A Hitelszövetkezet 
elfogad betéteket könyvecskére és folyó
számlára, folyósít váltó és kötelezvény 
elleni kölcsönöket és foglalkozik a bank
szakma minden ágával. A Hitelszövet
kezet kéri a nagyérdemű közönséget, 
hogy bankszerü szolgálatait vegye 
igénybe A „Gazdák és Iparosok Hitel- 
szövetkezet” részjegyeire az 1938 üzleti 
évre esedékes osztalékot is a jogutód 
„Rimaszombat és Vidéke Hitelszövetke
zet, mint az O. K. H. tagja” fizeti ki.

A z Igazgatóság. 2—3

Ingó árverés.
Pk. 1427/1939 sz. — 199/1939. vghtói 
szám. 1160 P. bpcsértekü bútorok és 
egy 4 üléses Tátra személyautó Serke 
községben, III. házszám alatt, 1939. aug.
7-én d. e. 9 órakor.

Deák József s. k. 
kir. bírósági végrehajtó.

É rtesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 
hogy augusztus hó 1-én a volt Tompa 
helyiségében

borozdt és sörözüt
nyitottam.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve 
vagyok tisztelettel

K Á L M Á N  LÁSZLÓ.

1939. julius hó 30.

364. számhoz.
Alt. ép. ig. kir. 1939.

V ersenytárgyalási hirdetm ény.
A in. kir. honvéd épitési igazgatóság 

kirendeltsége a VII. hadtestnél Miskol- 
kolcon a losonci kis gyalogsági lakta
nyában építendő

52 lovas istálló,
1 drb. trágyatartó,
50 fmtr. makadám ut,
70 fmtr. kerités,

valamint Losoncon a nagygyalogsági 
laktanyában építendő 

20 lovas istálló, 
Patkolókovácsmühely és szin,
1 drb. trágyatartó,
30 fmtr. makadám ut és 20 fmtr. 

kerités munkáira versenytárgyalást hir
det. Munkálatokra csak a visszacsatolt 
területi vállalkozók stb. pályázhatnak. 
Ajánlatok laktanyánként csak az összes 
munkákra tehetők.

A teljes szövegű hirdetmény és mel
lékletei a ki-iró hivatalnál Miskolcon 
Csabai kapu 66 sz. (Hadtestparancs
noksági épület) földszint 20. szám alatt 
f. hó 24 töl megtekinthetők, illetve lak
tanyánként 5—5 P. térítési árért besze
rezhetők. Ezen kivül f. évi julius hó 
25 - töl a Losonci- Rimaszombali Ipar
testületeknél is megtekinthetők.

Ajánlatok beadási határideje f. évi 
augusztus hó 4 én 9 (kilenc) óráig.

A versenytárgyalás kezdete a kiíró hi
vatal helyiségében ugyanaznap 10 órakor.

A munka megkezdése: felszólítástól 
3 nap alatt.

A munka befejezési határideje : f. évi 
október hó 1-e.

Bánatpénz letétele kötelező.
Miskolc, 1939. évi julius hó 19 én.
M. Kir. Honv. Épít. Igazgatóság 

Kirendeltsége.
a VII. hadtestnél Miskolc.

Mindenkit érdekel.
Erős, könnyű ládákat pár fillérért nálam 
lehet kapni tiszta állapotban s minden 
időben. — Használható: virág és vete- 
tnény mag ültetéshez, katonák és roko
noknak gyümölcs és egyéb csomagkül
deményhez, apró tárgyak elraktározásá
hoz és a vakáció ideje alatt lombfürész 
munkákkal szórakozni szerető iskolás 
egyének anyagához, stb., stb.

Teljes tisztelettel:
Siposs József
élesztő elosztó raktára 

Rimaszombat, Rózsa-u. 20. sz.
Telefon szám 60.

Gyümölcs árverés.
A 2. szánni állami utmentén levő idei
gyümölcs termés az alábbi helyeken és
időben lesz nyilvános árverésen eladva:
Osgyán—Rimaszombat közti alma ter

més 1939 augusztus 1-én d. e. 9 
órakor Rimaszombatban, Szabadka 
pusztán.

Rimaszombat —Bátka közti alma és 
szilva termés 1939 augusztus 1 én 
d. e. 11 órakor Bakiin.

Bátka—Gömörfűge közti szilva termés 
1939 augusztus 1 én d. u. 1 órakor 
Batkában.

Gömörfűge és Beje közti dió termés 
1939 augusztus 1 én d. u. 3 órakor 
Oldalfalán.

Pelsőc és Szalóc közti szilva és alma 
termés 1939 augusztus 3 án d. e. 9 
órakor Szaiócon.

Szalóc és Rozsnyó közti alma termés 
1939 agusztus 3 án d. e. 11 órakor 
Berzétén.

K irá ly i utmesterség.

Rimaszombat, 1939 Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám.)


